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I - PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

 

Proiectul Open Sign este rezultatul intelectual al unui consorțiu european în cadrul unui 

Proiect Erasmus+ KA2 pentru educație școlară și inovare. 

 

Pentru copiii auzitori, o mulțime de informații provin din sunetele din mediu, conversații și 

cuvinte de la televizor. Copiii surzi pot să nu aibă aceleași șanse să învețe utilizând auzul.  

Proiectul Open Sign își propune să dezvolte cunoștințele copiilor surzi prin intermediul 

informațiilor vizuale. 

 

Motto-ul nostru: 

"Înțelege mai întâi, citește, scrie și vorbește mai târziu" 

Practic, educatorii copiilor surzi și elevii cu vârste între 7 și 12 ani au acces la: 

 

FILME TEMATICE PE DIFERITE SUBIECTE 

Știință, istorie, bunăstare și limbaj (în  limbajul mimico-gestual 

internațional și diferite limbaje mimico-gestuale naționale) 

 

 

CARȚI ELECTRONICE CU SUBIECTE ADECVATE COPIILOR SURZI 

Carți electronice E-books cu apariție trimestrială  care cuprind resursele 

platformei  sunt disponibile pe baza de abonament 

 

JOCURI ONLINE 

Jocuri de memorie, jocuri bazate pe secvențe și întrebări cu răspunsuri 

multiple 

 

VIDEO CU ACTIVITĂȚI MANUALE 

Copiii surzi pot filma și crea propriile lor activități. 

 

FIȘE EDUCAȚIONALE PE DIFERITE TEMATICI PENTRU PROFESORI 

pentru profesori 
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II - PARTENERII DIN PROIECT 

Proiectul Erasmus + Open-Sign are șase parteneri din cinci țări europene: 

 

MÉDIA PI  este o asociație creată de persoane surde 

specializate în știri pentru surzi 

 

LES APPRIMEURS este o companie franceză specializată în 

domeniul media digital și în crearea de instrumente online 

pentru școli și alte instituții de învățământ 

 

 

SIGNFUSE este o întreprindere mică, creată de persoane 

surde specializate în dezvoltarea web adaptată comunității 

surzilor 

 

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (INSTTITUTUL DE SURZI 

DIN TORINO) este una dintre cele mai vechi școli de surzi din 

Italia, fondată în 1814, care lucrează cu aproximativ 250 de 

copii si studenți surzi, de la grădiniță la universitate 

 

 

LICEUL TECHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE 

AUZ CLUJ-NAPOCA este o instituție cu peste 125 de ani de 

experiență în domeniul educației și  reabilitării copiilor cu 

dizabilități auditive, care lucrează cu aproximativ 200 de copii 

și elevi surzi, de la grădiniță la liceu 

 

YOMMA este o întreprindere mică, creată de oameni surzi 

specializați în design grafic și video 
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III – COLABORATORII EXTERNI  

 

Această platformă este pentru DUMNEAVOASTRĂ, profesori și educatori pentru a 

descoperi modul în care puteți explica conceptele cheie copiilor surzi și familiilor acestora într-

un mod vizual. 

Resursele sunt disponibile gratuit pe platforma www.opensign.eu 

 

Dacă doriți să vă creați propriile videoclipuri, e-books ( cărți electronice), jocuri sau fișe 

educaționale adaptate elevilor/studenților surzi, vă invităm să vă abonați la Proiectul Open 

Sign ca și un colaborator extern. 

 

Colaboratorii externi pot și ar trebui să contribuie la diseminarea proiectului OPEN-SIGN prin: 

● difuzarea site-ului www.opensign.eu 

● susținerea paginii de Facebook https://www.facebook.com/opensign.eu/ 

● crearea de comunicate de presă și organizarea de conferințe etc. 

 

În schimb, vă vom oferi prezentarea proiectului și logo-urile acestuia, vă vom adăuga ca un 

colaborator extern la fila "Parteneri" pe pagina noastră online și vă vom adăuga și logo-ul în 

documentele noastre de diseminare. 

Toți contribuabilii externi trebuie să fie selectați și verificați de Coordonatorul proiectului 

"Open Sign" pentru a confirma fiabilitatea și integritatea acestora, respectând toate cerințele 

legale enumerate în cadrul legal. 

 

Dacă doriți să furnizați conținuturi noi, trebuie să respectați și regulamentul de creare a 

conținutului. Toate documentele (videoclipuri tematice, activități manuale,fișe educative și 

jocuri)ar trebui să fie documente care să-i ajute pe profesori în practica lor profesională zilnică 

și să încurajeze incluziunea surzilor. 

 

Rețineți că nu veți puteți încărca conținut nou dacă nu ați completat acest formular de 

consimțământ. 

 

 

 

http://www.opensign.eu/
http://www.opensign.eu/
https://www.facebook.com/opensign.eu/
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IV - CADRUL LEGAL 

 

1. Nu utilizați platforma pentru activități ilegale sau pentru a promova activități periculoase și 

ilegale; 

2. Nu transmiteți viruși, programe rău intenționate sau orice alt cod rău intenționat sau 

distructiv. Nu publicați conținut care ar putea afecta sau interfera cu funcționarea normală a 

platformei; 

3. Nu distribuiți material cu conținut sexual explicit sau pornografic. Nu redirecționați către 

site-uri pornografice comerciale; 

4. Nu postați conținut violent; 

5. Este responsabilitatea dvs. să obțineți consimțământul necesar din partea tutorilor legali ai 

minorilor (copiii sub 18 ani) 

6. Orice resurse adaugați,  trebuie să fie gratuite. 

7. Acces gratuit integral pentru participarea la Open Sign: utilizatorii pot avea acces deplin la 

toate resursele Open Sign, fără nicio obligație financiară; 

8. Publicațiile noastre se află sub licența Creative Commons 4.0 ”Atribuire”  - ”Utilizare 

necomercială” – ”Partajare simplă”: Aici puteți utiliza toate resursele (ebook-uri, texte, imagini, 

videoclipuri etc.) create de echipa Open Sign pentru dumneavostră: cursuri proprii, cursuri, 

conferințe, teze etc., atâta timp cât vă referiți la resursele noastre ca sursă principală; este 

interzisă utilizarea resurselor în orice scop comercial (taxă de revânzare sau de înregistrare). 

chiar dacă utilizați resursele așa cum sunt sau sunt modificate. 

9. Pentru a personaliza experiența utilizatorului, platforma Open Sign colectează date 

personale: numele utilizatorilor, adresele de e-mail și preferințele de vizualizare a 

conținutului. Aceste informații sunt protejate în baza de date prin parole criptate și sunt 

șterse dacă un utilizator alege să se  dezaboneze. În plus, statisticile anonime privind vizitele 

(numărul, recurența, durata) și descărcările sunt furnizate Agenției Naționale pentru 

Monitorizarea Proiectelor din Franța. Serviciul Google Analytics este utilizat pentru a crea 

unele dintre aceste rapoarte. 

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GPDR), orice utilizator 

poate solicita modificarea sau ștergerea datelor sale personale prin trimiterea unui e-mail la 

coordonator: contact@opensign.eu 

 

 

 

mailto:contact@opensign.eu
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V – CONTRACT 

  Statutul colaboratorului extern: (selectați unul) 

❏ Instituție publică   

❏ Companie privată   

❏ Școală   

❏ Iniversitate 

❏ Persoană fizică    

❏ Organizație non-profit 

❏ Altul:___________________________ 

 

Date de contact 

Nume / Statut legal 

 

 

 

Adresa 

 

 

 

Țara 

 

 

Reprezentant legal 

 

 

 

Persoană de contact 

 

 

 

Adresa de e-mail de contact 

 

 

 

❏ Declar că am citit și am înțeles motivele și obiectivele Proiectului Open Sign  

❏ All the materials that we propose are in compliance with Open Sign themes and values 

❏ Toate materialele pe care noi le propunem sunt în concordanță cu tematice și valorile 

Proiectului OPEN-SIGN 

❏  Declar că toate procedurile de consimțământ și drepturi de autor au fost respectate 

❏ Declar că toate materialele pe care le furnizăm vor fi publicate sub licența ”Creative 

Commons 4.0” 

Locul și data 

 

 

Semnătura reprezentantului legal 

 

 

 

 

Vă rugăm să trimiteți acest document semnat la Coordonator: contact@opensign.eu 
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